
 

SUBVENCIONS PER A CARROSSES I GRUPS DE DISFRESSES 
CARNAVAL 2014. 
 

Per poder optar a les subvencions caldrà complir els següents requisits: 
 

1. Tots els grups/carrosses que vulguin optar a rebre subvenció caldrà que 
facin la inscripció corresponent en el Registre General de l’Ajuntament de 
Cubelles abans del 15 de febrer de 2014.  

2. Els grups/carrosses estaran formats per un mínim de 15 persones  i hauran 
de disposar d’equip de música  amb un mínim de 1.500 watts i fins a un 
màxim de 8.000 watts, requisit indispensable per a optar a la subvenció. 

3. Les subvencions recollides a les presents bases aniran a càrrec a l’aplicació 
pressupostària 70.338.489.00 per import total de 12.300€. Es destinaran 
350€ per cada carrossa i 150€ per cada grup fins a exhaurir la partida 
pressupostària.  

4. Es lliurarà 1 sac de confeti per a cada carrossa i  ½ sac de confeti per a 
cada grup. Caldrà passar a recollir-ho prèviament pel CSIDE abans del dia 
28 de febrer de 2014. 

5. S’entén per carrossa una plataforma (amb una alçada màxima de 4 metres i 
una amplada màxima de 2,5 metres) amb tracció mecànica, o bé remolcada 
per un tractor, habilitada per tal que hi puguin pujar com a mínim 5 
membres participants de la carrossa i que disposi, entre d’altres, dels 
següents elements: generador de corrent, equip de música, llum, decoració i 
ambientació pròpies del carnaval i serà del tot imprescindible la col·locació 
de cadena que reforci l’enganxall de la plataforma o remolc al tractor. 

6. Serà obligatori que tots els vehicles/carrosses que participin en la rua portin 
un extintor i disposin de la corresponent assegurança del vehicle i de la 
plataforma, que es verificarà per part de l’organització abans de la sortida. 
Cas contrari no es permetrà la participació en la rua.  

7. La concentració per a les carrosses i/o grups serà a partir de les 15:00 i fins 
a les 18:45 a la rambla Pau Casals on els participants quedaran identificats 
per part de l’organització. Els participants que arribin més tard de l’hora límit 
no optaran a la subvenció i hauran de sortir en l’últim lloc.  

8. L’inici de la rua serà a les 19:00 i el recorregut finalitzarà a la pl. del Mercat. 
Totes les carrosses/grups que no arribin al final del recorregut restaran 
desqualificats i no optaran al cobrament de la subvenció.  

9. Les carrosses participants de fora del municipi hauran de seguir les 
indicacions de l’organització tant pel que fa a l’entrada com a la sortida del 
municipi.  

10. Segons estableix la legislació vigent, el consum de qualsevol tipus de 
begudes alcohòliques està prohibit als menors de 18 anys i, per la resta, 
s’ha de fer d’una forma moderada i responsable. Qualsevol grup/carrossa 



 

que participi en aldarulls/baralles o similars quedarà desqualificada i no 
optarà a la subvenció. 

11. Tot grup o carrossa haurà de designar un responsable ( amb identificació i 
telèfon de contacte) per si es produís qualsevol incident en el seu grup. 

12. Els grups i carrosses hauran de seguir les instruccions i indicacions dels 
membres de l’organització i no es podran aturar en cap punt del recorregut, 
exceptuant la reposició de carburant als generadors i/o altre emergència.  

13. No es podrà aturar/alentir la rua davant dels mitjans de comunicació. El no 
seguiment de les indicacions dels responsables serà motiu d’exclusió. 

14. Tot allò que no hagi estat previst en aquestes bases serà resolt per la 
Regidoria de Cultura i Societat i la Comissió de Carnaval. 

 
 
Diligència per a fer constar que les bases per a les subvencions de carrosses i 
grups de carnaval consten de 14 punts i han estat aprovades per Junta de 
Govern Local de data 27 de novembre de 2013. 
 
Cubelles, 9 de desembre de 2013  
 


